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ZAPISNIK 
 
 
8. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 19. marca 2010 ob 19.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Andrej Cankar, Jože Kožuh, Klemen Peklaj, Anica Tomšič, 

Andrej Urbančič, Viktorija Bizjan Ogrin, Filip Božnar, Bojan Oven, Janez Stanovnik, Janez 
Droftina, Urška Jankovec 

Ostali prisotni: Franc Zibelnik, Marko Zdešar, Janez Zadnikar 
 
Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti tov. Marjan Peklaj. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Obravnava predlogov društev 
3. Poročilo predsednika 
4. Poročilo poveljnika 
5. Priprava na skupščino Gasilske zveze Dolomiti 
6. Obravnava in potrditev finančnega plana GZ Dolomiti za leto 2010 
7. Tekoče delo 
8. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Na seji je bil prisoten tudi koordinator za čistilno akcijo, ki bo potekala po vsej Sloveniji v soboto 17. aprila 
2010, Tilen Tehovnik. Predstavil je potek te čistilne akcije in vlogo oz. nalogo gasilskih društev pri tej akciji 
čiščenja. Naloga gasilskih društev bi bila, da dovolimo, da je zborno mesto udeležencev te akcije pred 
gasilskimi domovi, kjer bodo udeleženci dobili rokavice in vrečke za pobiranje smeti. Po koncu akcije pa bi 
za udeležence pripravili in razdelili toplo malico, za katero bo poskrbela občina.  
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek povzetek zapisnika 7. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti je podal predsednik Marjan 
Peklaj. Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 42: zapisnik 7. seje Upravnega odbora se potrdi 
 
Točka 2. Obravnava predlogov društev  
 
• Gasilska zveza Slovenije je izdala razpis za državno mladinsko gasilsko tekmovanje, ki bo 05. junija 2010 

v Lipovcih pri Beltincih. Pravico udeležbe na tem tekmovanju imajo ekipe pionirjev, mladincev in mladink, 
vse iz PGD Šentjošt. Vse tri ekipe smo že prijavili na Gasilsko zvezo Slovenije 

• izšel je razpis oz. bo objavljen prihodnji teden v Uradnem listu R Slovenije za sofinanciranje gasilske 
zaščitne in reševalne opreme. Gasilska društva, ki so nabavljala opremo v času od 01. julija 2009 do 30. 



junija 2010, naj se prijavijo na ta razpis, ki ga lahko dobite na spletni strani Gasilske zveze Slovenije ali 
na Gasilski zvezi Dolomiti. Društva naj točno preberejo razpisne pogoje oz. se prijavijo le za tisto opremo, 
ki je navedena v razpisu 

• v osnovne šole se bo v šolskem letu 2010/11 uvedel nov izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. Najprej se morajo šole odločiti ali bodo ta predmeti sploh uvedli glede na interes 
šolarjev. Predmet bodo podajali pedagoški delavci, ki naj bi imeli tudi gasilsko izobrazbo s činom gasilski 
častnik. Gasilska društva naj bi šolam pomagala z gasilsko opremo, inštruktorji, našimi prostori. 

• obnovili smo zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni 
• Regija Ljubljana I je 22. januarja 2010 na Golem organizirala posvet za članice, na katerem so bile 

prisotne tudi članice naše zveze. Na posvetu je predaval Oskar Neuvirt, pripravljen je bil kviz in na koncu 
še družabno srečanje. Kratko poročilo poda predsednica komisije za članice 

• PGD Šentjošt je poslalo vlogo za sofinanciranje obnove ostrešja in zamenjavi strešnika na strehi 
gasilskega doma.  

• PGD Polhov Gradec je tudi poslalo vlogo za pomoč pri zamenjavi strešnika na strehi gasilskega doma in 
istočasno izvedbo zračnega kanala 

• PGD Hruševo je prav tako poslalo prošnjo za sofinanciranje obnove strehe na gasilskem domu, z izvedbo 
zračnega kanala in zamenjavo odtočnih žlebov. Priložen je tudi predračun 

• vse tri vloge smo vzeli na znanje, o sredstvih pa zaenkrat ne moremo razpravljati, kajti najprej mora biti 
na skupščini potrjen finančni plan 

• nerešena s prejšnje seje je tudi še vloga PGD Dvor o nabavi delovnih oblek za njihove ekipe, ki so se 
udeleževale državnih tekmovanj v orientaciji in kvizu. Predsednik pravi, da je potrebno pripraviti pravilnik, 
v katerem bodo določene nagrade za vse ekipe, ki se bodo udeležile državnih tekmovanj in nagrada naj 
bi bila odvisna od uvrstitve na tekmovanju. Tajnik se strinja, da je potrebno pripraviti pravilnik o 
nagrajevanju ekip, ki se udeležijo državnega tekmovanja, vendar ta pravilnik lahko velja le za ekipe, ki se 
bodo udeležile državnega tekmovanja po sprejetju tega pravilnika, nikakor pa ne more veljati za ekipe, ki 
so sodelovala na prejšnjih tekmovanjih v orientaciji in kvizu, pa niso dobila delovnih oblek oz. druge 
opreme, tako kot vse ekipe, ki so tekmovale v gasilskošportnih tekmovanjih. Vlogo bomo obravnavali še 
na naslednji seji in tudi sprejeli sklep  

 
Točka 3. Poročilo predsednika 
     
Predsednik je podal kratko poročilo iz obiskov občnih zborov gasilskih društev. Največ pripomb je bilo na 
organizacijo tečajev, ker se prevečkrat spreminjajo termini in je posledično zaradi tega tudi večji osip 
tečajnikov. Pripombe so tudi bile, da je premalo razvidno pri dodeljevanju opreme, kakšno opremo in katero 
gasilsko društvo jo prejme. Pri nekaterih društvih je bila tudi pripomba, da se čim preje uredi kategorizacija 
društev na pravilen in pošten način.  
 
Točka 4. Poročilo poveljnika 
 
• poveljnik poroča o številu intervencij v lanskem letu, ki jih je bilo 16 in vse so bile manjšega obsega in 

uspešno zaključene brez poškodovanih gasilcev 
• v teku sta dva tečaja za uporabnika radijskih postaj. Zaradi izredno velika števila prijavljenih kandidatov, 

bosta v naslednjem mesecu še dva tečaja za to specialnost 
• nabavljena je bila tudi oprema, ki bo društvom razdeljena v prihodnjih dneh 
• v prihodnjem tednu (23. marca 2010 ob 18 uri) bo sprejemno testiranje za tečaj za vodjo enot v 

Zadobrovi. Še ne prijavljeni kandidati se morajo prijaviti preko Vulkan-a do ponedeljka 22. marca 2010. 
 
Točka 5. Priprave na skupščino Gasilske zveze Dolomiti 
 
Skupščina Gasilske zveze Dolomiti bo v petek 16. aprila 2010 v gasilskem domu v Polhovem Gradcu. Datum 
skupščine je bil usklajen z ostalimi gasilskimi zvezami v Regiji Ljubljana I. 
Za uspešen potek skupščine naj bi skrbelo delovno predsedstvo v sestavi: 
 

 - predsednik Zdešar Marko 
 - član Jankovec Urška 
 Peklaj Klemen 
 - zapisnikar Zibelnik Franc 
 - overovatelj Božnar Filip 
 Maček Franc 
 - verifikacijska komisija Stanovnik Janez 
 Droftina Janez 
 Tomšič Anica 

 
SKLEP 43: potrdi se delovno predsedstvo skupščine 

 



Na skupščino se povabi člane skupščine, upravnega odbora, nadzornega odbor, člane arbitraže ter 
predsednike komisij. Prav tako se povabi župana občine, predstavnike Gasilske zveze Slovenije, Regije 
Ljubljana I, sosednjih gasilskih zvez, poveljnika štaba Civilne zaščite, Osnovne šole Dobrova in Polhov 
Gradec. 
Vsem vabljenim se pošlje bilten z gradivom in vabilom. 
 
Točka 6. Obravnava in potrditev finančnega plana GZ Dolomiti za leto 2010 
 
Finančni plan Gasilske zveze Dolomiti za leto 2010 je bil narejen na osnovi prihodkov v višini 73.945 € in 
neporabljenih sredstev iz leta 2009 v višini 4.424 €. Odhodki so planirani glede na predvidene aktivnosti v 
letošnjem letu in porabljena sredstva v preteklem letu. Letošnja investicijska sredstva se iz postavke »vozila« 
prerazporedijo v postavko »gasilski domovi«. Finančni plan je priloga zapisnika. 
SKLEP 44: potrdi se popravljen finančni plan za leto 2010 
 
Točka 7. Tekoče delo 
 
• v poletnem času od 01. aprila do 31. septembra bodo uradne ure gasilske zveze od 19.30 do 20.30 ure 
• glede očiščevalne akcije je stališče gasilske zveze naslednje: gasilska zveza ne bo nobenemu 

gasilskemu društvu odredila, da se mora udeležiti te čistilne akcije, ampak naj se vsako društvo samo 
odloči ali bo sodelovalo organizirano ali pa bo svojim članom priporočilo, da se akcije udeležijo kot občani 
oz. krajani in prispevajo v čistejšemu okolju 

• glede prejetih vlog za sofinanciranje prekritja streh gasilskih domov, Janez Stanovnik predlaga, da se 
določi kriterij, po katerem se bodo razdelila finančna sredstva, saj je velikost strehe različna od enega do 
drugega gasilskega doma.  

 
Točka 8. Razno 
 
• Janez Stanovnik predlaga, da se popravi oz. ažurira alarmni načrt Občine Dobrova-Polhov Gradec, kajti 

od izdelave tega načrta je marsikje prišlo do sprememb v operativnem kadru posameznih društev. Prav 
tako predlaga, da se društvom pošilja izpolnjene obrazce o povračilu stroškov intervencij, da bodo 
društva seznanjena, koliko sredstev dobijo za posamezno intervencijo.  
SKLEP 45: društvom se od začetka letošnjega leta vsake tri mesece pošilja ovrednotene obrazce za 

povračilo stroškov intervencij 
 
• Bojan Oven predlaga, da se na naši spletni strani dodajo številke vodilnega kadra po društvih 
• Janez Droftina poroča o regijskem tekmovanju v smučanju, kjer je sodelovala mladina iz PGD Šentjošt in 

so osvojili dva prehodna pokala in več medalj 
• poveljnik predlaga, da se ekipi članov A PGD Šentjošt za nagrado za osvojeno 3. mesto v pokalnem 

tekmovanju Gasilske zveze Slovenije nabavi trojak 
SKLEP 46: predlog soglasno potrjen 

  
• društvom je bilo vrnjeno gradivo, ki smo ga oddali pred skoraj 10 leti podjetju, ki naj bi izdalo zbornik o 

vseh gasilskih društvih v Sloveniji, vendar do izdelave tega zbornika ni prišlo. Po prizadevanjih Gasilske 
zveze Slovenije je bilo gradivo za ta zbornik vrnjeno gasilskim zvezam. Prejeto gradivo bo po končani seji 
razdeljeno društvom 

• v PGD Dobrova so nabavili svečane uniforme pri izdelovalcu Rožmanu iz Brežic. Bili so izredno 
zadovoljni z dobaviteljem, tako da ga priporočajo tudi ostalim, ki bi nabavljali nove svečane obleke 

 
Seja je bila zaključena ob 21.40 uri. 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
  Franc Zibelnik                                                                                                 Marjan Peklaj 


